
UCZELN lAN E ZASADY DoFl NANSOWAN lA MoBl LNoSCl
STUDENTOW l PRACOWN|KOW UAM W RAMACH PROGRAMU
EDUKACJA. Komponent ll - Mobilność w szkolnictwie wyzszym

1,. Uczelnia zapewni dofinansowanie w postaci ryczattu na koszĘ utrzymania studentom l, ll

stopnia wyłonionym w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących stawek:

Wsparcie indlrvidualne (dofinansowanie kosźów

utrzymaniazwiązanychzpobytemwkrajudoceloqłn)

Przyjazdy studentów z

krajów partnerskich do

Polski

1000 € na miesiąc

Wyjazdy studentów z

Polski do krajów

partnerskich

1200 € na miesiąc

Uczelnia zapewni dofinansowanie w postaci ryczałtu na koszty utrzymania dla pracowników

przyjeżdżających/wyjeżdżających w celu przeprowadzeniazając dydaktycznych lub na szkolenie

według następujących stawek:

Wsparcie indywidualne (dofinansowanię kosźów

utrz},rnania związanych z pobytem w kraju docelowym)

P r zy j azdy pracowników z

krajów parhrerskich do

Polski

l50 € naldzięil

750 € naltydzień

Wyjazdy pracowników z

Polski do krajów

partnerskich

250 €na l dzięń

1250€nalĘdzień

illl

2,



3. Student/Pracownik wyłoniony w postepowaniu rekrutacyjnym otrzyma dodatkowo ryczaft na

koszĘ podrÓĘ. Kwota ryczałtu uzalezniona jest od odległości, jaką uczestnik musi pokonać od

miejsca rozpoczęcia podrózy do miejsca realizacji mobilności. Do obliczania odległości Uczelnia

wykorzystuje oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską i dostępny na stronie:

http:/y'ec.e u ropa.e u/d gs/ed ucatio n cu ltu re/too ls/d ista nce e n. htm

Kwotę ryczałtu na koszty podróży przyznaje się według następującej zasady:

4. Podczas kwalifikacji uczestników oraz realizacji mobilności stosuje się kryteria i procedury

obowiązujące w programie Erasmus + mobilność studentów i pracowników Uczelni. Przy

wyborze studentów brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria:wyniki nauczania, znajomość

języka obcego, sytuacja materialna (dodatkowe punkty dla studentów będących w trudnej

sytuacji). Przy kwalifikacji nauczycieli akademickich brane są pod uwagę m.in. następujące

kryteria: pro8ram zajęć dydaktycznych, osiągnięcia dydaktyczne, znajomość języka obcego.Przy

kwalifikacji pracowników administracyjnych brane są pod uwagę m.in. oczekiwany wpływ

szkolenia na rozwój zawodowy, znajomość języka obcego.

5. Pomiędzy studentem/pracownikiem zakwalifikowanym do wzięcia udziału w programie a

Uniwersytet im, Adama Mickiewicza, podpisywana jest umowa zawierająca warunki mobilności.

od 1-00 do 499 km 180 EUR
od 500 do 1 999 km 275 EUR
od 2 00O do 2 999 km

od 3 000 do 3 999 km

od 4 000 do 7 999 km

Odległość od miejsca rozpoczęcia podrózy Stawka

360 EUR

530 EUR

820 EUR
>8 000 km 1100

ż


